
.

«ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ 

БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫМЕН ӨЗАРА 

ӘРЕКЕТТЕСУ КЕЗІНДЕ ҚОСЫМША 

БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНА

РЕСУРСТЫҚ

ОРТАЛЫҚ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ»

Галия Габдулманаповна

Искакова -
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің

«Өркен»  балалар-

жасөспірімдер дене

тәрбиесі орталығы» 

директорының орынбасары



«Өркен» балалар-жасөспірімдер
дене тәрбиесі орталығы»

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ
білім беру ұйымдарының қызметінде оң өзгерістерге бағытталған дене

шынықтыру мұғалімдерінің кәсіби қоғамдастығының педагогикалық қызметін қ
ұйымдастырушылық-әдістемелік қамтамасыз ету Ресурстық орталықтың мақсаты

болып табылады

БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
САНАТТАРЫНА ОЛАРДЫҢ 

ЖҰМЫС ПРАКТИКАСЫНА ДЕНЕ 
ТӘРБИЕСІ БОЙЫНША БІЛІМ 

БЕРУ ПРОЦЕСІН 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖАҢА 

БІЛІМ БЕРУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН 
НЫСАНДАРЫН ЕНГІЗУДЕ 

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚОЛДАУ 
КӨРСЕТУ

БІЛІМ БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ 
ТИІМДІ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 

МАҚСАТЫНДА АҚПАРАТТЫҚ, 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК, 

МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ 
РЕСУРСТАРҒА ЕРКІН ҚОЛ 
ЖЕТКІЗУ МҮМКІНДІКТЕРІН 

АРТТЫРУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТЕТІН АҚПАРАТТЫҚ-БІЛІМ 

БЕРУ ОРТАСЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

ҚАЗІРГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР БОЙЫНША 
ҚОЛДА БАР ОҢ ӘДІСТЕМЕЛІК 

ТӘЖІРИБЕНІ ЖИНАҚТАУ ЖӘНЕ 
ТАРАТУ

БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА 
МАЗМҰНЫ МЕН ТӘРБИЕ 

ПРОЦЕСІ МӘСЕЛЕЛЕРІНДЕ 
ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 

КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 
АРТТЫРУ

РЕСУРСТЫҚ 

ОРТАЛЫҚ



Білім басқармасы ҚР БжҒМ ҰҒПДТО 

«ӨРКЕН» БЖО

«Алматы» БЖКФП

МСК

«Алматы» ау-ы

«Сарыарқа» БЖКФП

МСК

«Сарыарқа» ау-ы

«Есіл» БЖКФП

МСК

«Есіл» ау-ы

«Байқоңыр» БЖКФП

МСК

«Байқоңыр» ау-ы

Қалалық дене
шынықтыру

мұғалімдерінің
бірлестігі

Педагогтар 
қауымдастығы

Мектептердегі дене
шынықтыру

мұғалімдерінің ӘБ

МСК

РҚББОӘО



НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 

«ӨРКЕН» БАЛАЛАР-ЖАСӨСПІРІМДЕР ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ОРТАЛЫҒЫ»



Мақсаты мен міндеттері :

• жеке тұлғаның физикалық мүмкіндіктерін дамыту үшін
қажетті жағдайлар жасау, салауатты өмір салтының
берік негіздерін қалыптастыру;

• азаматтыққа және патриотизмге, өз Отаны – Қазақстан
Республикасына деген сүйіспеншілікке, мемлекеттік
рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге,
Конституцияға қайшы және қоғамға қарсы кез келген
көріністерге төзбеуге тәрбиелеу;

• сабақтан тыс және каникул уақытында өскелең ұрпақпен
жұмысты біріктіру және үйлестіру, олардың салауатты
өмір салтын сақтау және дамытумен байланысты
олардың бос уақытын ұйымдастыру.



Қызмет түрлері:
• спорт жөніндегі нұсқаушыларға, дене шынықтыру мұғалімдері мен

оқытушыларына және бастапқы әскери және технологиялық дайындық
үшін ӘНС өткізу;

• балалар мен жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және

насихаттау үшін дене шынықтыру-сауықтыру, спорттық-бұқаралық және әскери-

спорттық жұмыстарды үйлестіру;

• қалалық гимназияларда, спартакиадалар, фестивальдар, жарыстар мен

турнирлер, оның ішінде қаланың білім беру ұйымдарының оқушылары

арасында спорт түрлері бойынша кешенді жарыстар ұйымдастыру және

өткізу;

• оқу-дала жиындарын, әскери-спорттық ойындарды ұйымдастыру және өткізу;

• мектеп оқушылары мен колледж оқушыларының Республикалық қысқы

және жазғы гимназиадасына, ұлттық мектеп лигасының жарыстарына

және спорт түрлері бойынша турнирлерге, әскери-спорттық ойындарға
қатысу;

• қаланың білім беру ұйымдарындағы дене тәрбиесі жағдайына, оқушылардың
дене дайындығы деңгейіне және дене Шынықтыру-сауықтыру, спорттық-

бұқаралық жұмыстарға талдау және мониторинг жүргізу;



ӘДІСТЕМЕЛІК-НҰСҚАУЛЫҚ,

СПОРТТЫҚ-БҰҚАРАЛЫҚ ,

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ-САУЫҚТЫРУ,

ӘСКЕРИ-СПОРТТЫҚ

ІС-ШАРАЛАР МЕН ЖАРЫСТАР 

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

Спорт 
федерациялары

Мектеп спорт 
клубтары

БЖО ББЖО

ҰҒПДТО

ББ

РҚББОӘО

БЖКФП

ОО, ҮЕҰ, ЗТК 
және т.б.





100%

 «Нұр-Сұлтан қаласының білім беру ұйымдары 2020-2021 оқу жылының спорттық-бұқаралық, дене

шынықтыру-сауықтыру іс-шаралары мен жарыстарына қатысу қорытындылары туралы» білім

басқармасының бұйрығы.

 «2021-2022 оқу жылына арналған қалалық спорттық-бұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру іс-шаралары

мен жарыстарының күнтізбелік жоспарын бекіту туралы» білім басқармасының бұйрығы

 2021-2022 оқу жылына арналған негізгі қалалық нұсқаулық-әдістемелік, спорттық-бұқаралық, дене

шынықтыру-сауықтыру іс-шаралары мен жарыстарының күнтізбелік жоспары

 «Нұр-Сұлтан қаласының білім беру ұйымдарының оқушылары арасында 2021-2022 оқу жылында мектеп

гимназиясын, ТжКБ спартакиадасын және мектеп лигасын өткізу туралы» білім басқармасының бұйрығы

 Оқушылар гимназиадаларын, «Біз Қазақстанның болашағымыз!» ТжКБ Спартакиадасын және Нұр-сұлтан 

қаласының білім беру ұйымдарының оқушылары арасында 2021-2022 оқу жылының қалалық мектеп 

лигасын өткізу ЕРЕЖЕЛЕРІ

 2021-2022 оқу жылына арналған нұсқаулық-әдістемелік іс-шаралар мен конкурстар өткізу туралы ереже

 «Дене шынықтыру сабақтарында және спорттық-бұқаралық және дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын

өткізу кезінде, білім беру ұйымдарында спорттық жабдықтар мен мүкәммалды пайдалану кезінде қауіпсіздік

техникасын сақтау туралы» бұйрық



Мазмұны

1 бөлім.

1.1. Нормативтік-құқықтық және реттеуші құжаттар

1.2. «Өркен» балалар-жасөспірімдер орталығы» қызметінің негізгі бағыттары мен міндеттері

2 бөлім.

Әдістемелік-нұсқаулық іс-шараларының күнтізбелік жоспары

2.1. Мақсаты, міндеттері және басым бағыттары

2.2. Аналитикалық қызмет

2.3. Ұйымдастыру қызметі

2.4. Нұсқаулық-әдістемелік қызмет

2.5. Оқу-әдістемелік қызмет

3 бөлім. 

Негізгі қалалық, спорттық-бұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру

іс-шаралары мен жарыстарын өткізудің күнтізбелік жоспары

3.1. Спорттық-бұқаралық және дене шынықтыру-сауықтыру іс-шаралары (бірінші жартыжылдық)

3.2. Спорттық-бұқаралық және дене шынықтыру-сауықтыру іс-шаралары (екінші жартыжылдық)

3.3. Қалалық оқушылар гимназиадасы, спартакиадалар мен турнирлер (бірінші жартыжылдық)

3.4. Қалалық оқушылар гимназиадасы, спартакиадалар мен турнирлер (екінші жартыжылдық)

4 бөлім.

4.1. Әскери-патриоттық бағыттағы іс-шаралар

4.2. Әскери-спорттық іс-шаралар



Бекітілген ұйымдастыру-әдістемелік іс-шаралар жоспарына сәйкес,оқу жылы бойы

МОНИТОРИНГ жүргізіледі :

 дене тәрбиесі бойынша білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасының жай-

күйіне мониторинг, 

 дене шынықтыру мұғалімдері мен АӘД оқытушыларының сапалық құрамына мониторинг, 

 білім беру ұйымдарында дене тәрбиесі бойынша әдістемелік қызметтің мониторингі, 

 мектеп және мектептен тыс спорт секцияларының және оларда шұғылданатындардың санын

мониторингілеу,

 мектепішілік спорттық-бұқаралық және дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын өткізу

мониторингі, дене жүктемесінен босатылған оқушылардың үлгерімі мен санының мониторингі, 

 жас спортшылардың деңгейлері бойынша өнер көрсетулері нәтижелілігінің мониторингі,

 «ALTYN URPAQ», «УРОК ФУТБОЛА» жобасын іске асыру мониторингі,

 ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ мониторингі,

 білім беру ұйымдарының қалалық спорттық-бұқаралық және дене шынықтыру-сауықтыру іс-

шараларына қатысуының мониторингі. 



Ф.1 Дене тәрбиесі бойынша білім беру ұйымдарының

материалдық-техникалық базасының жай-күйіне МОНИТОРИНГ

Мектептер саны 95

2 мектепте № 33,47 спорт залдары жоқ
(бейімделген үй-жайларда

орналастырылған (балабақша ғимараты))

93 мектепте 121 спорт залы бар

1-ші білім беру ұйымынан басқа барлық
мектептерде ашық ауада

көпфункционалды спорт алаңдары
(жүгіру жолдары, футбол, баскетбол және

волейбол алаңдары) бар (№ 4 МГ 
жобамен көзделмеген)

ФУТБОЛ АЛАҢДАРЫ 90 МЕКТЕПТЕ, 

БАСКЕТБОЛ АЛАҢДАРЫ 73 МЕКТЕПТЕ, 

ВОЛЕЙБОЛ 69 МЕКТЕПТЕ, 

ХОККЕЙ КОРТТАРЫ 8,

ТЕННИС КОРТТАРЫ 10.

• бір спортзалдан 67 мектеп бар (№ 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 
10,11,12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27,  29, 30, 34, 35, 
36, 38,  41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 62, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88,89,90, 91,92,93,94 БИЛ (ұл), БИЛ (қыз));

• - 21 мектепте екі спортзалдан бар (№ 4, 16, 17, 19,23, 24, 
28,31, 32, 40,51, 52, 56, 57, 58, 61, 64, 66, 70, 72, 74);

• - 4 мектептің үш спортзалы бар (№ 22,37,60,68).



имеют академическую степень-магистр – 18

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҰЖЫМЫ -

908 ПЕДАГОГ

«МАГИСТР» атағы бар  

«педагог-МОДЕРАТОР»

«педагог-САРАПШЫ»

«педагог-ЗЕРТТЕУШІ»

«педагог-ШЕБЕР»

аяқталмаған жоғары білімі бар

арнайы орта білімі бар

жоғары білімі бар

18

233

212

140

8

56

59

793



имеют академическую степень-магистр – 18

908 дене шынықтыру мұғалімдерінің ішінде

СПОРТТЫҚ АТАҚТАРЫ МЕН РАЗРЯДТАРЫ БАР

әр түрлі спорт түрлері бойынша жоғары

және ұлттық санаттағы төреші

атағына ие

бірінші және екінші ересек

спорттық разряд

спорт шеберіне кандидат

Қазақстан Республикасының спорт ШЕБЕРІ

Халықаралық дәрежедегі спорт ШЕБЕРІ

18

61

110

44

2



имеют академическую степень-магистр – 18

758 дене шынықтыру мұғалімдері

СПОРТ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША МАМАНДАНДЫРУЫ БАР :

басқа спорт түрлері бойынша

асык ату

тоғызқұмалақ

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР, оның ішінде қазақ күресі

баскетбол

волейбол

СПОРТТЫҚ ОЙЫНДАР, соның ішінде футбол

жеңіл атлетика

113

31

62

73

127

201

115

36



Сабақтан тыс спорт сабақтарының санын

МОНИТОРИНГІЛЕУ

569 

дене шынықтыру мұғалімдері

81-ші мектепте 573 сабақтан тыс

спорттық сабақтар өткізуге

қатысады. 

10 591 оқушы сабақтан тыс

спорттық сабақтарға қатысатын

балаларды қамтиды



негізгі деңгей курстарын

аяқтады

Жаңартылған білім беру 

мазмұны бойынша

біліктілікті арттыру

курстарынан өтті

ҚР БҒМ Ұлттық ғылыми-

практикалық дене

шынықтыру

орталығының

біліктілікті арттыру

курстарынан өтті

392 педагогтар630 мұғалім25 мұғалім



 ҚР БҒМ ҰҒПДШО мамандығы бойынша курстардан өткен дене шынықтыру мұғалімдерінің саны 

- 392

 «Өрлеу» БАҰО» АҚФ Нұр-Сұлтан қаласы бойынша ПҚ БАИ мамандығы бойынша курстардан

өткен дене шынықтыру мұғалімдерінің саны – 523

 ПШО-да немесе НЗМ-де мамандық бойынша курстардан өткен дене шынықтыру мұғалімдерінің

саны -117

 басқа ұйымдарда (ОӘО, Ақбұлақ және т. б.) мамандығы бойынша курстардан өткен дене

шынықтыру мұғалімдерінің саны -222

 спорт федерациялары желісі бойынша мамандық бойынша курстардан өткен дене шынықтыру

мұғалімдерінің саны -241

 қалалық вебинарларға немесе семинарларға қатысқан дене шынықтыру мұғалімдерінің саны -

465

 мектеп вебинарларына немесе семинарларға қатысқан дене шынықтыру мұғалімдерінің саны -

521

 мектептің педагогикалық кеңестерінде сөз сөйлеген дене шынықтыру мұғалімдерінің саны -272

 мектептің дене шынықтыру мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігінің отырыстарында сөз

сөйлеген дене шынықтыру мұғалімдерінің саны- 691 

 қала деңгейінде өткізілген ашық сабақтар саны -442

 мектеп деңгейінде өткізілген ашық сабақтар саны -1657

Дене тәрбиесі бойынша әдістемелік қызметтің МОНИТОРИНГІ (2018-2022 ж. ж.)



Нұсқаулық-
әдістемелік кеңестер

Кәсіби шеберлік
конкурстары

Ашық сабақтар

панорамасы

Педагогикалық
жобалар фестивалі

•Тамыз секциялық кеңесі

•Әдістемелік вебинарлар

•Мониторинг және талдау

•Дене шынықтыру мұғалімдерінің қалалық
әдістемелік кеңесі

•Спорт федерацияларымен бірге

маусым алдындағы семинар-практикумдар

•«Үздік дене шынықтыру мұғалімі»

•«Үздік дене шынықтыру
мұғалімдерінің ұжымы»

• «Пәннің үздік мұғалімі»

•«XXI ғасыр сабақтары»

•«Мен мақтан тұтатын сабақ»

•«Тәжірибе шеберханасы»

•«Инноватор-NAVIGATOR»

•Семинарлар-практикумдар

•«Білім беру ұйымының спорттық
инфрақұрылымын үздік күтіп ұстау және
рәсімдеу конкурсы» 

•«Спорттық-бұқаралық жұмысты үздік
ұйымдастыруға арналған Конкурс»

•Фестивальдар, байқаулар, флэшмобтар





2.1 Әдістемелік-нұсқаулық іс-шараларды өткізу ЦИКЛОГРАММАСЫ

21

БЕЙСЕНБІ - ӘДІСТЕМЕЛІК КҮН 

нұсқаулық-

әдістемелік

қызмет жоспары

бойынша

іс-шаралар

айдың

1 бейсенбісі

оқу-әдістемелік

қызмет жоспары

бойынша

іс-шаралар

айдың

2 бейсенбісі

дене

шынықтыру

мұғалімдері

қауымдасты-

ғының жоспары

бойынша

іс-шаралар

айдың

3 бейсенбісі

«Тәжірибе

ШЕБЕРХАНАСЫ» 

жас педагогтарға

арналған

ТӘЛІМГЕРЛІК-

мектебі

айдың

4 бейсенбісі





ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МҰҒАЛІМДЕРІ - ЖАС 
МАМАНДАР ҮШІН 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ НАВИГАТОРЫ

2021 – 2022 г.г.

NAVIGATOR
ИННОВАТОРА



NAVIGATOR
ИННОВАТОРА

ЖАС МАМАН ҮШІН:
 оқытудың практикалық, жеке, дербес

дағдыларын жандандыру;

 оқыту әдістемесі мәселелерінде

педагогтердің кәсіби құзыреттілігін

арттыру;

 педагогикалық қызметтің өз

өнімдерінің (жарияланымдардың, 

әдістемелік әзірлемелердің) пайда

болуы;

 жас мұғалімдердің кәсіби

конкурстарға қатысуы;

 әрбір жас педагогтың

портфолиосының болуы;

 аттестация процедурасынан сәтті

өту.

ТӘЛІМГЕР ҮШІН:
 өзін-өзі жүзеге асырудың тиімді

әдісі;

 біліктілікті арттыру;

 кәсіби құзыреттіліктің неғұрлым

жоғары деңгейіне қол жеткізу.

КҮТІЛЕТІН 

НӘТИЖЕЛЕР

Мектептердегі

жас мамандарды- дене шынықтыру мұғалімдерін

кәсіби қызмет саласында озық педагогикалық

тәжірибелер бойынша деректермен қамтамасыз ету





БЖДШО кадрлық әлеует:

98,3%

34,8%

39,7%

59,4%

Жас педагогтардың жалпы санынан

үлесі (пед.еңбек өтілі 5 жылға дейін)

«Педагог-зерттеуші» және «педагог-

сарапшы» біліктілік санаттары бар 

педагогтардың үлесі

ҚҚҰҒО, ҚР БҒМ БҚМӘО 

біліктілікті арттыру курстарынан өткен

педагогтардың үлесі

Қызмет бейіні бойынша жоғары педагогикалық білімі

бар педагогтардың үлесі

Дене шынықтыру
нұсқаушылары-4

БЖКФП спорт 
нұсқаушылары -12

Жаттықтырушы-
оқытушы--42

Әдіскерлер -

4

БЖКФП 
меңгерушілері

-4

Директор 
орынбасарлары

–2

Бөлім
меңгерушілері-2



«ӨРКЕН»
БАЛАЛАР-ЖАСӨСПІРІМДЕР ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ОРТАЛЫҒЫ»  

Қатысушылар КОНТИНГЕНТІ - 1623  балалар
оның ішінде әскери-қолданбалы спорт түрлері бойынша 16 топ - 192 қатысушылар

БАҒЫТ: 

ЖЕКПЕ-ЖЕК ӨНЕРІ

ДЗЮДО-

12 топ -180 бала 

КАРАТЭ-

3 топ - 45 бала

ТАЭКВОНДО-

3 топ - 45 бала

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ-

18 топ -216 бала

БАҒЫТ: 

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР

АСЫҚ АТУ-

8 топ - 96 бала

БЕС АСЫҚ –

4 топ - 48 бала

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ –

10 топ-144 бала 

ШАХМАТ-

10 топ -144 бала

БАҒЫТ: 

СПОРТТЫҚ ОЙЫНДАР

ФУТБОЛ-1

14 топ -168 бала 

ВОЛЕЙБОЛ-

10 топ - 120 бала

БАСКЕТБОЛ-

6 топ -72 бала 

КӨПСАЙЫС-

14 топ - 168 бала



55пратаралопалп рт 2 топ - 24 қатысушы

12 топ - 180 қатысушы

3 топ - 45 қатысушы

3 топ - 45 қатысушы

2 топ - 24 қатысушы

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ

ДЗЮДО

КАРАТЭ

ТАЭКВОНДО

ШАХМАТ

«ӨРКЕН» БЖДШО



ҚАЗАҚ КУРЕСІ

ҚАЗАҚ КҮРЕСI

АСЫҚ АТУ

БЕС АСЫҚ

ШАХМАТ

16 топ -192 қатысушы

4 топ -48 қатысушы

4 топ -48 қатысушы

7 топ -105 қатысушы

«Арка Аlan» ұлттық спорт түрлерін
дамыту орталығы

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ 101010 топ -144 қатысушы



әскери-қолданбалы спорт түрлері

ФУТБОЛ

16 топ -192 қатысушы

«JAS TARLAN» 
әскери-патриоттық орталық



ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

КӨПСАЙЫС

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ

АСЫҚ АТУ

55пратаралопалп рт 2 топ -24 қатысушы

2 топ -24 қатысушы

4 топ -48 қатысушы

2 топ -24 қатысушы

2 топ -24 қатысушы

«АЛМАТЫ» БЖКФП



ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

КӨПСАЙЫС

АСЫҚ АТУ

2 топ - 24 қатысушы

6 топ - 72 қатысушы

2 топ - 24 қатысушы

2 топ - 24 қатысушы

«БАЙҚОҢЫР» БЖКФП



ФУТБОЛ

КӨПСАЙЫС

БАСКЕТБОЛ

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ

6 топ - 72 қатысушы

2 топ - 24 қатысушы

4 топ - 48 қатысушы

ДЮКФП «ЕСIЛ»



ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

4 топ -48 қатысушы

4 топ -48 қатысушы

4 топ -48 қатысушы

ДЮКФП «САРЫАРКА»



Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің

«Өркен» балалар-жасөспірімдер дене тәрбиесі орталығы

МЕКТЕП-63                                                                                                                      

ОҚУШЫЛАР-70672                                                                                                         

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МҰҒАЛІМДЕРІ - 478                                                                          

МЕКТЕПТЕГІ СПОРТ СЕКЦИЯЛАРЫНЫҢ САНЫ - 367                                               

МЕКТЕПТЕГІ СПОРТ СЕКЦИЯЛАРЫНДА ҚАТЫСУШЫЛАР 

САНЫ - 6667           

СПОРТТЫҚ-БҰҚАРАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАР САНЫ - 54                                          

СПОРТТЫҚ-БҰҚАРАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАРҒА ҚАТЫСУШЫЛАР 

САНЫ - 16996

МЕКТЕП-95

ОҚУШЫЛАР - 193766

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МҰҒАЛІМДЕРІ - 908

МЕКТЕПТЕГІ СПОРТ СЕКЦИЯЛАРЫНЫҢ САНЫ - 763

МЕКТЕПТЕГІ СПОРТ СЕКЦИЯЛАРЫНДА ҚАТЫСУШЫЛАР 

САНЫ - 50779

СПОРТТЫҚ-БҰҚАРАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАР САНЫ - 75

СПОРТТЫҚ-БҰҚАРАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАРҒА ҚАТЫСУШЫЛАР 

САНЫ -159507

2010-2011 о.ж. 2021-2022 о.ж. 



«Алматы» 

БЖКФП

«Байқоңыр» 
БЖКФП

«Сарыарқа» 
БЖКФП

«Есіл» 
БЖКФП

МЕКТЕП СПОРТ КЛУБТАРЫ



Өзара әрекеттесу жүйесі: 
БЖО- БЖКФП- МСК

Директор 

Директордың оқу-
тәрбие жұмысы

жөніндегі
орынбасары

Спорттық-бұқаралық
бөлімінің меңгерушісі

Жаттықтырушы-
оқытушылар

Әдістемелік бөлім
меңгерушісі

Директордың
спорттық-бұқаралық

жұмыс жөніндегі
орынбасары

Әдіскер

«Алматы» БЖКФП а-ы

Дене шынықтыру
және спорт жөніндегі

нұсқаушылар

МСК

Аудан мектептерінің
дене шынықтыру

мұғалімдері

«Сарыарқа» БЖКФП 
а-ы

Дене шынықтыру
және спорт жөніндегі

нұсқаушылар

МСК

Аудан мектептерінің
дене шынықтыру

мұғалімдері

Әдіскер

«Байқоңыр» БЖКФП а-
ы

Дене шынықтыру
және спорт жөніндегі

нұсқаушылар

МСК

Аудан мектептерінің
дене шынықтыру

мұғалімдері

«Есіл» БЖКФП а-ы

Дене шынықтыру
және спорт жөніндегі

нұсқаушылар

МСК

Аудан мектептерінің
дене шынықтыру

мұғалімдері

Әскери-патриоттық
бөлім меңгерушісі

Әдіскер

АӘД мұғалімі



Қазақстан Республикасында білім беруді және
ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын
іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

4. 4. тапсырма. «Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы
жаңғырту және салауатты өмір салты мәдениеті
шеңберінде оқушылардың рухани-адамгершілік
құндылықтарын қалыптастыру

2 нәтиже көрсеткіші. Жалпы білім беретін
мектептердің спорт секцияларымен, оның
ішінде республикалық балалар-жасөспірімдер
спорт турнирлерімен (оқушылар
спартакиадасы және т. б.) қамтылған білім
алушылардың үлесі



Кешенді спорттық-бұқаралық іс-шаралармен  әр 
жастағы балаларды  қамту бойынша жұмысының жүйесі

Қалалық оқушылар Гимназиадасы «Біз Қазақстанның болашағымыз!»

Қалалық колледждер студентерінің Спартакиадасы «Біз Қазақстанның
болашағымыз!»

Білім қызметкерлерінің денсаулық спартакиадасы

Мектеп лигасы

«Алтын доп», «Шұбар доп»,  «Былғары доп»,  «Тенбіл доп», «Акбозат» , 
«Асық ату», «Тоғызкұмалақ», «Бес асық», «Үстел теннисі»

Көп деңгейлі жарыстар «Ынта» 

Ұлттық ойындар турнирі «Ұлттық ойындар- асыл мұрамыз» 

«Дидарлы жаз»

«Жауынгер», «Ақ сұңқар» ,«Айбынды маусым» 



Қалалық оқушылар Гимназиадасы және 
колледж студенттерінің Спартакиадасы

«Біз Қазақстанның болашағымыз!»

Күзгі КРОСС

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ (ұл. қызд)

БАСКЕТБОЛ (ұл. қызд)

Шаңғы жарысы

Тоғызқұмалақ

Жазғы Президенттік көпсайыс

Қысқы Президенттік көпсайыс

Күзгі КРОСС

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ (ұл. қызд)

БАСКЕТБОЛ (ұл. қызд)

ТЕННИС

Шаңғы жарысы

тоғызқұмалақ

Қазақ күресі

Жазғы Президенттік көпсайыс

Қысқы Президенттік көпсайыс



Мектеп лигасы «Алтын доп», «Шұбар доп», «Былғары доп»,              
«Теңбіл доп», үстел тенисі, ұлттық ойындар, 
Президенттік тесттер.

5-6 сынып (ұлдар )

5-6 сынып (қыздар)

7-8 сынып (ұлдар)

7-8 сынып (қыздар)

9-11 сынып (ұлдар)

9-11 сынып (қыздар)



«Ұлттық ойындар - асыл мұрамыз» 
ұлтық ойындар бойынша турнир

• ЖҮЗІК АТУ - ойыны баланың шыдамдылық, белсенділік қасиеттерін

қалыптастырады

• ГІР КӨТЕРУ - арқылы бала өзінің күш-жігерін жаттықтырады, еңбек дағдыла-

рына үйренеді

• БЕС ТАС - ептілікті, баланың бойында ойлау, тапқырлық, ұйымдастырушы-

лық қасиеттерін дамытады

• ТОҒЫЗ КҰМАЛАҚ - ойыны балалардың логикасы мен математи-калық
қабілеттерін арттырады, қай нәрседе де, қандай жағдайда да жетістікке

жетуге ұмтылдырады

• АСЫҚ АТУ - ойыны күндіз де, түнде де ойналады. Күндізгісі – мергендікке,

түнгісі – ептілікке баулиды

• ҚАЗАҚ КҮРЕСІ - қорғанудың ұлттық өнері. Баланың денесін ширатып,

бұлшық еттерді қатайтады, күшін жетілдіреді, төзімділікке, батылдыққа

керек кезінде тез ойланып, әдіс таба білуге машықтандырады

• ЛӘҢГІ ТЕБУ - ойыны арқылы баланың дене құрылысы, күш-жігері жетіліп, өзі

жасаған қимылына сенімі артады. Дәлдік, мергендікке үйретеді

• АРҚАН ТАРТЫС - ойыны баланы төзімділікке,
ерік-жігерді игере білуге үйретеді. Білек күшін, ұжымдық қасиеттерді

дамытуға бағытталады



ЖОБАНЫҢ МИССИЯСЫ:      

• Шынайы патриотизм сезімімен, ұлттық құндылықтарды меңгерген жан-жақты
дамыған ұрпақты қалыптастыру

МІНДЕТТЕРІ:

• оқушылар арасында ұлттық ойындарды насихаттау

• ұлттық ойындардың тарихын зерделеу арқылы, ұлттық өзін-өзі сәйкестендіру
арқылы патриотизмді тәрбиелеу дене қасиеттерін дамыту үшін жағдай жасау

• оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысуға тарту

«ALTYN URPAQ»



ҚАЗАҚ КУРЕСІ

5-11 сыныптар

2020-2021 о.ж. -1684

2021-2022 о.ж.-793

АСЫҚ   АТУ

1-2 сыныптар

2020-2021 о.ж. -2556

2021-2022 о.ж.-1223

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ

3-4 сыныптар

2020-2021 о.ж. -3140

2021-2022 о.ж.-3203

«ALTYN URPAQ» жобасын іске асыру
ҰЛТТЫҚ СПОРТ 



Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің

«Өркен» балалар-жасөспірімдер дене тәрбиесі орталығы» 
«АРҚА ALAN» ұлттық спорт түрлерін дамыту орталығы»

Басты мақсат – ұлттық ойындарды зерделеу арқылы балалар арасында 

ұлттық ойындарды насихаттау және патриотизмге тәрбиелеуспорт түрі-5

қатысушылар саны-516

• Қазақ күресі 180

• Асық ату 48

• Бес асық 48

• Тоғызқұмалақ 120

• Шахмат 120

Орталықта 13 оқытушы-жаттықтырушы қызмет етеді.

Педагогтердің кадрлық құрамы үздік кәсіби мамандар

қатарынан қалыптастырылды, спорт шеберіне

үміткер, ҚР спорт шебері және халықаралық

дәрежедегі спорт шебері, республикалық және

халықаралық деңгейдегі жарыстар мен турнирлердің

жеңімпаздары мен жүлдегерлері

200-ге жуық бала

жарыстарда бақ сынады.

Олардың ішінде: қалалық

деңгейде 41 бала,

республикалық деңгейде

16 бала орындар алды.

«Арқа ALAN» ұлттық спорт түрлерін дамыту орталығы білім беру ұйымдарында ұлттық ойындарды насихаттайтын және

дамытатын әдістемелік ресурстық орталық болып табылады



Ұлттық спорт түрлерін дамыту орталығынында әр үйірме өзіндік сипатына

сай, ерекшелігіне қарай безендірілген, заманауи спорт залдары да арнайы

жабдықтармен жабдықталған. Қазақ күресі залы, киім ауыстыратын бөлмелер,

жаттықтырушы кабинеті, жаттығу залы бар күресуге арналған екінші зал, асық

ату залы, шахмат және тоғызқұмалақ кабинеттерінің дизайны арнайы заманауи

безендірілген және жаңа жабдықтармен жабдықталған.











 Оқушыларға Отанға, дәстүрге деген сүйіспеншілікті, Конституциялық борышқа

адалдықты, тәуелсіз Қазақстанның қауіпсіз болашағы үшін қоғам алдындағы

жауапкершілікті дарытуды қамтамасыз ететін өскелең ұрпақты әскери-патриоттық

тәрбиелеудің тиімді жүйесін құру.

 "Жасарбаз" мамандандырылған сыныбында ерекше тәрбие құрылымы ретінде үздіксіз

оқытудың әдістемелік қамтамасыз етілген жүйесін қалыптастыру.

 Практикалық дағдыларды жетілдіруге, бекітуге мүмкіндік беретін және оқушылардың

кәсіби бағдарлануына ықпал ететін жағдайлар жасау.

 Мүдделі мемлекеттік органдармен және ведомстволармен өзара ынтымақтастықты

дамыту.

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің

«Өркен» балалар-жасөспірімдер дене тәрбиесі орталығы» 
ӘСКЕРИ-СПОРТТЫҚ ОРТАЛЫҚ «JAS TARLAN»

САПТЫҚ ДАЙЫНДЫҚ 
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

ӨМІР ҚАУІПСІЗДІГІ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЖЕКПЕ-ЖЕК ТҮРЛЕРІ 
ЕДИНОБОРСТВА

ӘСКЕРИ - ҚОЛДАНБАЛЫ 
СПОРТ,   ВОЕННО -

ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

СПОРТТЫҚ ТУРИЗМ
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

САПТЫҚ АЛАҢЫ 
СТРОЕВОЙ ПЛАЦ

ОҚУ КАБИНЕТТЕРІ 

УЧЕБНЫЕ 

КАБИНЕТЫ

ЖЕКПЕ-ЖЕК ЗАЛЫ     

ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ

АТЫС ТҮРІ 
СТРЕЛКОВЫЙ ТИР

КЕДЕРГІЛЕР ЖОЛАҒЫ

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

АЛЬПИНИСТ 

ШАТҚАЛЫ 

СКАЛОДРОМ

ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ 

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ 

ПРАВОВОЕ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ



Әскери-спорт орталығының құрылымы

ОРТАЛЫҚ ҮЙЛЕСТІРУШІСІ

КООРДИНАТОР ЦЕНТРА

АҒА НҰСҚАУШЫ

СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР

«ЖАС САРБАЗ» ОҚУ 

ВЗВОДТАРЫНЫҢ 

БАСШЫЛАРЫ

РУКОВОДИТЕЛИ УЧЕБНЫХ 

ВЗВОДОВ «ЖАС САРБАЗ»

ӘСКЕРИ-СПОРТ 

ОРТАЛЫҒЫНЫҢ КЕҢЕСІ

СОВЕТ ВОЕННО-

СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

«ЖАС САРБАЗ»  ОҚУ 

БӨЛІМДЕРІНІҢ 

КОМАНДИРЛЕРІ

КОМАНДИРЫ УЧЕБНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ «ЖАС САРБАЗ»

ЖАТТЫҚТЫРУШЫ-

ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ

ТРЕНЕРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ 

БӨЛІМШЕ («ЖАС САРБАЗ» 

МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН 

СЫНЫБЫ)

ОТДЕЛЕНИЕ 

(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

КЛАСС «ЖАС САРБАЗ»)



Әскери-спорттық орталық 

Военно-спортивный центр 

ҚР ҚК Ұлттық әскери-

патриоттық орталығы 

Национальный военно-

патриотический центр ВС РК

Нұр-Сұлтан қ. 

ҰҚК департаменті

Департамент КНБ по

г. Нур-Султан

Нұр-Сұлтан қ. 

Қорғаныс жөніндегі

департаменті

Департамент по делам 

обороны г.Нур-Султан 

Нұр-Сұлтан қ. 

ТЖ департаменті

Департамент по ЧС 

г.Нур-Султан

Нұр-Сұлтан қ. 

Ішкі істер департаменті

Департамент внутренних 

дел г.Нур-Султан 

Ақмола гарнизонының әскери

бөлімдері

Воинские части Акмолинского 

гарнизона

«Жас сарбаз» 

Республикалық қоғамдық

бірлестігі

Республиканское общественное 

объединение «Жас сарбаз» 



Халық қаһарманы Рақымжан Қошқарбаевты еске алуға арналған 

2004-2005 жылдары туған оқушылар арасындағы республикалық жарыста 

(18-20 қыркүйек 2021 жыл, Нұрсұлтан қаласы) 

қыздар арасында қазақ күресінен Нұр-сұлтан қаласының құрама командасы 

ІІ жалпыкомандалық орынға ие болды

ҚР БҒМ «Ұлттық ғылыми-практикалық дене шынықтыру орталығы» РМҚК 

ұйымдастыруымен «дене шынықтыру және спорт» пәні бойынша оқушылардың 

республикалық олимпиадасында (2021 жылғы 22-23 қыркүйек Нұр-Сұлтан 

қаласы) Нұр-Сұлтан қаласының құрама командасы (№ 59 МЛ өкілдері)                   

ІІ жалпыкомандалық орын алды. 

Гандболдан 18 жасқа дейінгі қыздар арасындағы Азия чемпионатында 

Қазақстан құрамасы күміс медальға ие болды. 

Қазақстан құрамасы сапында Нұр-Сұлтан қаласының тәрбиеленушілері қатысты: 

педагогикалық колледж оқушылары – Жанерке Қуандықова, Мадина 

Мырзамсейітова, Ұлжан Каметай, № 41 ОМ оқушылары - Дамира Жапарова, 

Луиза Олейникова (2022 жылғы 18-25 наурыз Алматы қаласы).



Ұлттық Мектеп лигасы аясында 9-11 сынып оқушылары арасында футзалдан 

республикалық жарыста Нұр-Сұлтан қ. БИЛ командасы 

1 орынды (1-8 сәуір Шымкент қ.) иеленді.

Ұлттық Мектеп лигасы аясында 9-11 сынып оқушылары арасында баскетболдан 

республикалық жарыста Нұр-Сұлтан қаласының № 32 МГ командасы 

1 орынға (1-8 сәуір Өскемен қаласы) ие болды.

Ұлттық Мектеп лигасы аясында 9-11 сынып оқушылары арасында баскетболдан 

республикалық жарыста Нұр-Сұлтан қаласының № 30 МГ командасы 

2 орын (1-8 сәуір Өскемен қаласы) алды.

Ұлттық Мектеп лигасы аясында 9-11 сынып оқушылары арасында волейболдан 

республикалық жарыста Нұр-Сұлтан қаласының № 32 МГ командасы 

2 орын (1-8 сәуір Өскемен қаласы) алды. 



Асық ату және бес тас бойынша республикалық мектеп гимназиясы аясында 

9-11 сынып оқушылары арасында Нұр-Сұлтан қаласы №24 ОМ командасы 

1 орынға (8-11 сәуір Тараз қаласы) ие болды.

Ұлттық Мектеп лигасы аясында 9-11 сынып оқушылары арасында 

асық ату және бес тас бойынша республикалық жарыстарда 

Нұр-Сұлтан қ. № 24 ОМ командасы 1 орынды (қыздар) 

және 2 орынды (ұлдар) (21-24 сәуір Шымкент қ.) иеленді.

Ұлттық Мектеп лигасы аясында 9-11 сынып оқушылары арасында 

тоғызқұмалақтан республикалық жарыста Нұр-Сұлтан қаласы № 24 ОМ 

командасы 3 орын (1-4 мамыр Шымкент қаласы) алды.

Ұлттық Мектеп лигасы аясында республикалық жарыстарға баскетбол бойынша 

3х3 7-8 сынып оқушылары арасында, Нұр-сұлтан қ. № 32 МГ командасы 

1 орынды (ұлдар) және Нұр-сұлтан қ. № 35 МЛ командасы 2 орынды (қыздар) 

(2-6 мамыр Павлодар қаласы) иеленді.



2021 жылғы 22-23 қыркүйекте Нұр-Сұлтан қаласында ҚР БҒМ «Ұлттық ғылыми-практикалық 

дене шынықтыру орталығы» РМҚК ұйымдастыруымен алғаш рет «Дене шынықтыру» пәні 

бойынша оқушылардың Республикалық олимпиадасы өтті. 

Олимпиадаға Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларынан және Атырау, Қарағанды, Қостанай, ШҚО, 

Жамбыл, Павлодар облыстарынан 5-6, 7-8 сынып оқушылары қатысты.

Олимпиада қорытындысы бойынша Нұр-Сұлтан қаласының № 59 МЛ командасы 

ІІ орынға ие болды.

2022 жылғы 2-15 мамыр аралығында «Дене шынықтыру» пәні бойынша оқушылардың екінші 

республикалық олимпиадасы өтті.

Елорданы қалалық олимпиаданың жеңімпаз-командалары -

5-6 сынып оқушылары арасында - № 6 МГ және № 59МЛ 

7-8 сынып оқушылары арасында - № 5 мг және № 59 МЛ таныстырды. 

Қатысу нәтижесі бойынша «Дене шынықтыру» пәні бойынша оқушылардың екінші 

республикалық олимпиадасында жүлделі орындарға ие болған командалар: 5-6 сынып 

оқушылары арасында - 1 орын - № 6 МГ, 2 орын - № 59 МЛ, 7-8 сынып оқушылары 

арасында - № 59 МГ және 2 орын - № 5 МЛ. 

Жалпыкомандалық есепте Нұр-Сұлтан қаласының командасы 

1 жалпыкомандалық орынға ие болды.



Мектеп
оқушылары

Нұр-Сұлтан қ.

23

10 спорт түрлері





Жыл сайын БЖО 
жобаларына қатысушы

педагогтар мен 
оқушылар саны артып

келеді



Біздің ДӘСТҮР -

СПОРТТЫҚ БОЛУ!



Назар аударғаныңызға
рахмет!


